
• Ny svømmehal 
• Nyt bibliotek 
• Gratis intern Servicebus 
• Grønt, hvor grønt skal være 
• Nul huller, hverken her eller der 
• I regn og slud, vi skal ud 

X ved din kandidat 

Ole B. Hovøre 

 

? 
Få svar i min brochure her 

? 



Ny Svømmehal. Et lovkrav gør, at måtte beslutte en større miljørenovering af 
Egedals nuværende lille svømmehal og 2 svømmebade. Vi er som andre 
kommuner ramt med et anlægsloft i år, men jeg synes vi i meget nær fremtid 
skal undersøge muligheden for 1 ny stor moderne svømmehal til Egedal. 
 
Vi er på vej med 3 + 1 biblioteker i Egedal, jeg tror fremtiden går i retning af 
færre, så vi i hvert fald også får et stort, moderne og visionært bibliotek, der 
”kan” noget helt andet, end vi ser i dag. Andre kommuner er i gang.  
 
Intern Servicebus i Egedal, der kører i ”pendulfart” mellem vores bysamfund 
og forbi vores S-stationer, må være vejen frem for et bedre kollektivt. 
 
Vi vil gerne være en grøn kommune, men det betyder IKKE, at der skal være 
grønt af ukrudt og Uplejet på vores stier, stræder, veje og pladser.  
 
Tandlægen siger 0 huller - det skal vi også kunne sige om vores veje ! 
 
Vi skal i højere grad kunne komme UD og motionere, det er der fremtid i og 
som ex. kan nævnes åbne og tilgængelige motionsøer og gode sti– gang– og 
cykelstier. 

GODT - vi er kommet rigtig godt igennem denne valgperiode, glemt er 
forrige, hvor meget gik ”skævt”. I nuværende periode måtte vi igen-
nem en voldsom økonomisk genopretningsplan og have hele admini-
strationen gearet til at forene Egedal i én kommune. Vi har fået styr på 
økonomien, det er sket i meget bred enighed, i et godt samarbejde og 
med et godt arbejdsklima i Kommunalbestyrelsen og  vidner alene om 
en god fremtid for vores kommune. 

Fremtiden for Egedal - - ideerne er mange 

Hvordan er det egentlig gået i Egedal 

 
                                                       enstre il idere 



• at jeg gerne lytter. 
• at der altid er plads til din mening. 
• at jeg gerne bringer dine ideer videre. 
• at du altid kan kontakte mig via bagsiden.….her….. 

• Det er bestemt IKKE ligegyldigt om du stemmer person-
ligt eller ej. 

 
• Det er  altid UNDER 10 stemmer, der afgør om det bliver 

den ene eller den anden, der repræsenterer dig i den kom-
mende Kommunalbestyrelse.  

  
• Med DIN stemme og DIT personlige X vil jeg gerne give 

DIG min garanti for……..   
 

VIGTIGT ! 
Stem personligt 

• Jeg har ideer og visioner for vores kommune. 
• Jeg vil, kan og tør. 
• Være den, der ”råber op” og også... 
• Stiller de kritiske spørgsmål på rette tid. 

X ved ☺ le - TAK ! 



lidt om mig selv 

52 år, boet i Veksø gennem godt 25 år. Bor sammen med Birgitte og 
tilsammen har vi 4 børn. Til daglig er jeg Politiassistent, nu på 30. 
år og før det nåede jeg en bankuddannelse og en militæruddannel-
se.  
 
Har altid interesseret mig for samfundsdebat og været aktiv i for-
eningslivet, formand for vores grundejerforening i alle årene, gen-
nem mange år og fortsat i byens Borgerlaug, tidligere i skolebesty-
relsen og valgt til Kommunalbestyrelsen i 2005 fra Egedals 
”fødsel”. Med i Kultur– og Fritidsudvalget, Planudvalget, Social– og 
Sundhedsudvalget og Bevillingsnævnet.    
 
Fritiden, sparsom, men familie, venner, hus, have, fam.som-merhus 
og lidt løberi - det politiske og foreningsarbejdet er nærmest uende-
ligt, men frivilligt og  meget spændende. 

X Du finder mig 
Ud for nr. 6  
på V-listen  

 
TAK ! 

Du er altid  velkommen til at kontakte mig: 

Ole B. Hovøre 
Brøndsted 217 
 3670 Veksø 
2064-8688 

 kontakt@OlefraEgedal.dk 

       www.OlefraEgedal.dk 


